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بنغالدش :مصرع  26شخصًا جراء غرق عبّارة

توفي  26شخصًا جــراء غــرق عـ ّـبــارة فــي بنغالدش كانت تنقل نحو خمسني راكـبــا يــوم األح ــد ،إثر
اصطدامها بمركب آخــر وســط الـبــاد فيما عمليات البحث مستمرة عــن نــاجــن محتملني .وأفــاد
ّ
مـســؤولــون أن الـعـبــارة غــرقــت فــي نهر شيتاالكسيا ،إذ كــانــت تنقل ركــابــا مـغــادريــن بعدما أعلنت
الحكومة إغالقًا لسبعة أيام في البالد ،اعتبارًا من أمس االثنني ملكافحة فيروس كورونا .وقال قائد
ّ
الشرطة املحلية ،ديباك ساها ،إن عاصفة قوية هبت بعد الحادث عرقلت جهود اإلنـقــاذ .ويعتمد
ماليني األشخاص على ّ
(فرانس برس)
العبارات في تنقالتهم .
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الجزائر :إلغاء مشروع قانون سحب الجنسية

كشف الرئيس الجزائري ،عبد املجيد تبون ،عن إلغاء مسودة القانون املتعلقة بسحب الجنسية
املقيمني في الخارج ،والذين يثبت تورطهم في أنشطة تهدد أمن الدولة .وقال تبون
من الناشطني
ّ
ّ
ألنه أسيء فهمهُ .
قدمها تبون حول سحب مشروع
التي
التفسيرات
من
فهم
وي
توقف
إن املشروع
ّ
ّ
ّ
متسرعة ،وال تخدم مصالح الجزائر ،لكنه شدد على أن «هناك طرقًا
القانون أن طرحه كان خطوة
ُ
وفهم القانون عند طرحه كـ ّ
ـرد فعل على معارضني يطالبون
أخــرى ندافع بها عن أمــن الــدولــة».
(العربي الجديد)
بانفصال منطقة القبائل ذات الغالبية من السكان األمازيغ.

إندونيسيا :سيول تقتل العشرات
ُ
لقي أكثر من  97شخصًا حتفهم ،وفقد عشرات
بسبب سيول وفيضانات وانـهـيــارات أرضـ ّـيــة في
إنــدونـيـسـيــا ،وتـيـمــور الـشــرقـ ّـيــة امل ـج ــاورة ،مــا دفــع
باآلالف إلى البحث عن مالذ في مراكز االستقبال.
ك ـمــا ّأدت األم ـط ــار ال ـغ ــزي ــرة إل ــى ف ـي ـضــان س ــدود
وخ ــزان ــات م ـيــاه اج ـتــاحــت آالف امل ـن ــازل فــي وقــت
يسعى فيه عمال اإلغاثة إلى مساعدة املتضررين.

ّ
املتحدث باسم وكالة إدارة الكوارث ،راديتيا
وذكر
ً
ّ
ج ــات ــي ،أنـ ــه «ث ـمــة  97قـتـيــا وف ـق ــدان ال ـع ـشــرات،
حتى الساعة» في حني ،توفي ما ال يقل عن 21
شخصًا فــي تـيـمــور الـشــرقـ ّـيــة ،بحسب مصدر
رس ـم ــي .أم ــا ال ـت ـح ــدي األك ـب ــر لـعـمـلـيــات الـبـحــث
فـيـتـمـثــل ب ــال ــوح ــول وال ـط ـقــس ال ـ ـ ــرديء .وأوض ــح
مدير وكالة إدارة الكوارث في فلوريس الشرقية،

ألفونس هادا بيثانّ ،أن «األشخاص الذين جرى
إجــاؤهــم مـبـعـثــرون فــي أمــاكــن ع ــدة ،وكثيرين
منهم يحتاجون إلى أدوية وأغذية وأغطية» الفتًا
إلى ّأن «كثيرًا من األشخاص ما زالوا مطمورين،
ولألسف نجهل عددهم».
وفي جزيرة ليمباتا الواقعة في منتصف املسافة
الفاصلة بني فلوريس وتيمورُ ،جرفت أجــزاء من

بعض البلدات الواقعة على مرتفعات ،نحو الساحل
بسبب ان ــزالق ــات ال ـتــربــة .وأظ ـه ــرت مـشــاهــد أبـنــاء
املنطقة يــدخـلــون الــوحــول حـفــاة إلج ــاء ضحايا
على ّ
حماالت .وغالبًا ما تشهد إندونيسيا وفيات
جراء انهيارات أرضية وفيضانات ،خصوصًا في
موسم األمطار.

(فرانس برس)

(بصري مرزوقي)Getty /

كورونا :إيران تواجه موجة ً رابعة

طهران ــ صابر غل عنبري

ّ
ّ
«أيـهــا املــواطــن العزيز :مع تمني الصحة
ّ
وال ـس ـع ــادة ل ـك ــم ،يــؤسـفـنــا إعــام ـكــم ب ــأن
كورونا أصبح في موجته الرابعة ويبلغ
ذروت ــه .فـعــدد املصابني فــي معظم مناطق البالد
يتزايد بسرعة كبيرة .لذلك ،ومن أجل الحفاظ على
ّ
صحتكم وأرواح ـكــم وعــائــاتـكــم ،ال تخرجوا يوم
سيزده بدر (آخــر أيــام عطلة النوروز الــذي يخرج
ف ـيــه اإلي ــرانـ ـي ــون إل ــى امل ـت ـ ّن ــزه ــات) خـ ــارج الـبـيــت،
وضـعــوا الـكـمــامــات ،وتجنبوا الــزيــارات العائلية
وح ـف ــات األعـ ـ ــراس والـ ـع ــزاء واألم ــاك ــن املـكـتـظــة».
بعثت وزارة الصحة اإليرانية بهذه الرسالة إلى
اإليرانيني عبر هواتفهم النقالة ،في أول يــوم من
ال ـش ـهــر الـ ـج ــاري .رس ــال ــة تـضـمـنــت إنـ ـ ــذارًا شــدي ـدًا
بشأن بدء املوجة الرابعة للجائحة.
ّ
وبحسب وزارة الصحة ،يبدو أن املــوجــة الرابعة
َ
أكثر خطورة من املوجات الثالث األول.
فــي ه ــذا الـسـيــاق ،ق ــال نــائــب وزي ــر الـصـحــة ،إيــرج
ّ
ح ــري ــرج ــي ،لـلـتـلـفــزيــون اإليـ ــرانـ ــي ،إن اإليــران ـيــن
الذين لم يصابوا بكورونا من قبل سيكونون أكثر
عرضة لإلصابة بالفيروس فــي موجته الرابعة،
متوقعًا ارتفاع أعــداد اإلصابات والوفيات بشكل
كبير خالل األسابيع املقبلة.
ّ
وبـحـســب ب ـيــانــات وزارة الـصـحــة اإلي ــران ـي ــة ،ف ــإن

أعــداد الوفيات سجلت ارتفاعًا ،خالل األسبوعني
املاضيني ،بنسبة أكثر من مائة في املائة ،إذ كان
عــددهــا الـيــومــي فــي آخ ــر ي ــوم مــن ال ـعــام اإليــرانــي
املاضي ،أي في  20مارس/آذار املاضي 75 ،شخصًا،
ّ ّ
إال أن الرقم وصل إلى  161أول من أمس األحد .كما
ّ
أن أعــداد اإلصابات سجلت ارتفاعًا بنحو  50في
املــائــة ،من  7آالف و 540إلــى  11ألفا و 680إصابة
في الفترة نفسها.
ويعزو عضو اللجنة الوطنية ملكافحة كورونا في
إي ــران ،مسعود مــردانــي ،فــي حديثه إلــى «العربي
الـجــديــد» ،سبب تفشي كــورونــا مــرة أخ ــرى ،وبــدء
املــوجــة الــرابـعــة إل ــى «اإله ـم ــال مــن قـبــل املــواطـنــن
ّ
وامل ـس ــؤول ــن» ،مضيفًا أن الـكـثـيــر مــن املــواطـنــن،
وب ـعــد ان ـخ ـفــاض أع ـ ــداد االص ــاب ــات ًخ ــال الـفـتــرة
ّ
املاضية إلى ّ
حد كبير« :تصوروا خطأ أن الجائحة
قـ ــد ان ـت ـه ــت وب ـ ـ ــات ي ـم ـك ـن ـهــم مـ ـم ــارس ــة ح ـيــات ـهــم
الطبيعية».
ّ
واملـ ــت ـ ـهـ ــم ال ــرئـ ـي ــس فـ ــي ت ـف ـش ــي املـ ــوجـ ــة ال ــراب ـع ــة
ل ـك ــورون ــا ف ــي إي ـ ـ ــران ،ه ــي اح ـت ـف ــاالت «ال ـ ـنـ ــوروز»
وعطل رأس السنة اإليرانية الجديدة التي بدأت
يــوم  21م ــارس/آذار املاضي .وبــدأت التحضيرات
لالحتفال بالعيد قبل نحو شهر من حلوله ،وقد
استمرت العطلة نحو أسبوعني حتى الثاني من
إبريل/نيسان الجاري .وخالل هذه الفترة ،اكتظت
األس ــواق والـشــوارع باملواطنني ،وكثرت الــزيــارات

الـعــائـلـيــة وال ــرح ــات الــداخـلـيــة خ ــال األسـبــوعــن
املاضيني ،أيام العطلة ،ما أدى إلى تفشي كورونا،
خصوصًا النسخة املتحورة الجديدة التي تعرف
ف ــي إي ـ ــران بـ ـ «ك ــورون ــا ال ـبــري ـطــانــي» ف ــي مختلف
املــدن واملحافظات اإليــرانـيــة .ويشير مــردانــي إلى
ّ
أن ال ـش ــارع أه ـمــل ك ــورون ــا م ــن خ ــال امل ـمــارســات
تفرض السلطات قيودًا صارمة
الشعبية ،كما لم
ّ
وتصوير الوضع على أنه عادي.
وهنا يوجه مرداني اللوم إلى السلطات التنفيذية،
ول ـي ــس وزارة ال ـص ـحــة اإلي ــرانـ ـي ــة ،إذ كـ ــان وزي ــر
ال ـص ـحــة س ـع ـيــد ن ـم ـكــي ،ق ــد دعـ ــا اإلي ــرانـ ـي ــن قبل
ب ــدء الـ ـن ــوروز إل ــى ع ــدم ال ـق ـيــام ب ــرح ــات وتجنب
التجمعات والــزيــارات العائلية ،ووصــل بــه األمــر
إل ــى رج ــاء املــواط ـنــن االل ـت ــزام ب ـهــذه الـتــوصـيــات.
ّ
ويرى مرداني أن البطء في التلقيح هو أحد أسباب
ّ
تفشي الفيروس ،مشيرًا إلى أن ما استوردته بالده
من لقاحات من الصني وروسيا والهند ال يغطي
سوى واحد في املائة من عدد سكانها البالغ نحو
ّ
 85مـلـيــون نـسـمــة ،عـلـمــا بـ ــأن ط ـه ــران ق ــد حـظــرت
اس ـت ـيــراد الـلـقــاحــات الـغــربـيــة مـثــل ل ـقــاح «فــايــزر»
وتعمل على إنتاج عدة لقاحات تخضع للمرحلة
االختبار على البشر .ويقول مرداني
األخيرة من
ّ
لـ«العربي الجديد» إنها ستكون جاهزة قريبًا.
وفــي مواجهة املوجة الرابعة ،لم تتخذ السلطات
اإليرانية ّ
أي تدابير وقيود على املستوى الوطني،

قضاء أحمر
47
ً

أعلنت وزارة الصحة اإليرانية ّ
أن عددًا من المناطق
المصنفة «حمراء» ،أي التي تشهد تفشيًا كبيرًا
في أعداد اإلصابات بكورونا ،عرفت ارتفاعًا بنسبة
 500في المائة ،إذ كان عدد هذه المناطق في
آخر أيام السنة اإليرانية الماضية ،أي يوم  20مارس/
آذار الماضي 9 ،أقضية فقط ،لكنّها وصلت إلى
قضاء أول من أمس األحد.
47
ً

بـ ــل أع ـل ـن ــت فـ ـ ــرض قـ ـي ــود فـ ــي امل ـ ـ ــدن «الـ ـحـ ـم ــراء»
و«الـبــرتـقــالـيــة» مـثــل حـظــر الــدخــول إلـيـهــا وحظر
التنقل فيها من العاشرة مساء حتى الرابعة فجرًا،
وســط توقعات بتشديد القيود فــي هــذه املناطق
خالل األيــام املقبلة .وقــال مرداني ،في حديثه إلى
ّ
«الـعــربــي الـجــديــد» ،إن احـتــواء كــورونــا فــي البالد
يـتـطـلــب «ض ـ ــرورة م ــراع ــاة اإلرش ـ ـ ــادات الـصـحـيــة،
مثل االل ـتــزام بالكمامات خ ــارج البيت والتباعد
االجتماعي وتجنب الرحالت والتجمعات البشرية
وال ـت ـعــاون الـشـعـبــي ،وات ـخ ــاذ اإلجـ ـ ــراءات ال ـجــادة
لتلقيح جميع املواطنني ضد الفيروس».
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أميرة أصبحت «أمًا بديلة»
بعد أسر والدتها

خالل السنوات الماضية ،وتحديدًا منذ بدء الحرب ،تنشط
يحمل طرفا
تجارة المخدرات في اليمن ،في وقت
ّ
النزاع ،أحدهما اآلخر ،المسؤولية .وتلقى المخدرات
إقباًال من الشباب المرهقين من الحرب والبطالة

مخدرات
في اليمن
زكريا الكمالي

ت ـح ـ ّـول الـيـمــن إل ــى س ــوق مفتوح
ّ
املخدرات منذ بدء النزاع
لتجارة
في عــام ( 2015بــن قــوات حكومة
الــرئ ـيــس عـبــد رب ــه مـنـصــور ه ــادي املـعـتــرف
ب ـهــا دولـ ـي ــا ي ـعــاون ـهــا ال ـت ـحــالــف ال ـس ـعــودي
 اإلم ــارات ــي ،والـ ـق ــوات ال ـتــي ت ـقــودهــا حــركــةأن ـصــار ال ـلــه ـ ال ـحــوث ـيــن) .وش ـهــدت األشـهــر
املــاضـيــة ازدهـ ــارًا غـيــر مـسـبــوق فــي عمليات
ت ـه ــري ــب املـ ـمـ ـن ــوع ــات فـ ــي م ـن ــاط ــق س ـي ـطــرة
جميع الفصائل من دون استثناء .وال يكاد
يخلو يــوم من دون عمليات تهريب وضبط
للمخدرات التي تأتي غالبًا عن طريق البحر
ً
مــرورًا باليمن وصــوال إلــى دول الخليج ،من
خالل نافذين وأمراء حرب يستخدمون اليمن
كـمـحـطــة لـلـتـصــديــر نـحــو ال ـسـعــوديــة بشكل
خاص .ونظرًا لقربها من الحدود السعودية،
ُت ّ
عد محافظة صعدة ،معقل الحوثيني ،إحدى
أب ـ ــرز امل ـ ــدن الـيـمـنـيــة ف ــي ت ـج ــارة املـ ـخ ــدرات،
باإلضافة إلى شهرتها كأرض خصبة لزراعة
الحشيش منذ عقود.
وتتخذ عمليات تهريب وت ـجــارة املـخــدرات
ُبـعـدًا سياسيًا؛ ففي وقــت ُيحمل الحوثيون
الـتـحــالــف الـسـعــودي  -اإلم ــارات ــي مسؤولية
إغــراق اليمن باملخدرات كونه املسيطر على
كــافــة امل ـنــافــذ ال ـبــريــة وال ـب ـحــريــة مـنــذ أواخ ــر
مــارس /آذار  ،2015تقول الحكومة املعترف
بها دوليًا إن غالبية الشحنات املضبوطة في
مناطقها كانت تتجه إلى مناطق الحوثيني
الذين يعتمدون على هــذه التجارة كمصدر
لإلثراء وتمويل حروبهم.
ّ
عملية ترويج املـخــدرات تصاعدًا
وشهدت
الفـتــا مـنــذ مطلع ال ـعــام  2020وحـتــى شهر
مـ ـ ـ ـ ــارس /آذار املـ ـ ــاضـ ـ ــي .فـ ـبـ ـع ــدم ــا ك ــان ــت
الـبـيــانــات ال ـصــادرة عــن السلطات األمنية،
وال ـتــي تـتـحــدث عــن ضـبــط كـمـيــات تقتصر
على عـشــرات الكيلوغرامات ،بــات الحديث
عن كميات باألطنان .ومنذ يناير /كانون
الـثــانــي امل ــاض ــي ،كــانــت الـكـمـيــات الشهرية
امل ـض ـب ــوط ــة تـ ـ ـ ــراوح مـ ــا بـ ــن  4و 5أط ـن ــان
م ــن املـ ـ ـخ ـ ــدرات ،ل ـت ـح ـقــق قـ ـف ــزة ك ـب ـي ــرة بــن
أغ ـس ـط ــس /آب وأكـ ـت ــوب ــر /ت ـش ــري ــن األول
امل ــاض ـي ــن ،أي إل ــى أك ـثــر م ــن  17ط ـنــا ،كما
يقول مصدر في اإلدارة العامة للمخدرات
في صنعاء لـ«العربي الجديد».
يـ ـضـ ـي ــف أن ـ ـ ــه تـ ــأتـ ــي عـ ـل ــى رأس ال ـك ـم ـي ــات
املضبوطة مادة الحشيش (باألطنان) ،فيما
ت ـت ـنــوع بــاقــي امل ـ ــواد املـ ـخ ــدرة ،ال ـتــي تضبط
كـيـلــوغــرامــات منها .وتمكنت السلطات من
ّ
مخدر امليثامفيتامينات،
ضبط كميات من
وكميات من مادة الهيرويني ،وهما من أغلى
أنـ ـ ــواع امل ـ ـخـ ــدرات ب ــامل ـق ــارن ــة م ــع الـحـشـيــش.

تقبع األسيرة نسرين أبو
كميل ،والدة أميرة ،في
سجون االحتالل ،بعدما
لُفقت لها تهمة
تصوير مناطق حساسة
في خالل زيارتها ألسرتها
في مدينة حيفا

غزة ــ أمجد ياغي

تجارة رابحة
تستهدف
الشباب
المرهق
ال ـت ــاب ـع ــة ل ـل ـح ـكــومــة ال ـش ــرع ـي ــة ،ع ــن إح ـب ــاط
محاولة تهريب  730كيلوغرامًا من املخدرات
قــادمــة عبر البحر ،بعد ضبط سفينة قبالة
سواحل املهرة ،على متنها  6بحارة إيرانيني
وب ــاك ـس ـت ــان ــي ،ب ـعــد سـلـسـلــة م ــن الـعـمـلـيــات
املماثلة في محافظتي مأرب والجوف.

ويلجأ تجار املخدرات إلى استغالل الالجئني
األفارقة في عمليات التهريب من اليمن إلى
ال ـس ـعــوديــة ،ن ـظ ـرًا ل ـعــدم إم ـكــانـيــة التشكيك
بهم أثـنــاء اجتيازهم املحافظات سيرًا على
األق ـ ـ ــدام ف ــي ال ـغ ــال ــب ،بـحـثــا ع ــن ف ــرص عمل
في دول الخليج .وقالت وزارة الداخلية في
ّ
صنعاء ،إن عمليات الضبط خالل أغسطس/
آب وحتى أكتوبر /تشرين األول املاضيني،
أس ـفــرت عــن اعـتـقــال أكـثــر مــن  500متهم من
ً
ج ـن ـس ـيــات أج ـن ـب ـي ــة ،ف ـض ــا ع ــن املـ ـئ ــات مــن
الجنسية اليمنية.
وي ـ ـقـ ــول الـ ـن ــاط ــق بـ ــاسـ ــم وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة
(الخاضعة للحوثيني) عبد الخالق العجري،
إن «ال ـس ـعــوديــة هــي ال ـتــي تـقــف وراء عملية
الترويج الكبيرة ،وأن النظام السعودي أفرج
عــن نحو  3000سجني يمني على أراضـيــه،
شرط العمل في تجارة املخدرات في اليمن».
ول ــم يـتـســن ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» الـحـصــول
عـلــى تعليق مــن الـسـلـطــات الـسـعــوديــة ردًا
على تلك االتهامات .لكن الحكومة املوالية
للرياض تعلن بني الحني واآلخر عن ضبط
كميات مــن املـخــدرات فــي مناطقها ،وتقول
إنها كانت في طريقها إلى الحوثيني.
وف ـ ــي م ـن ـت ـصــف ن ــوف ـم ـب ــر /ت ـش ــري ــن ال ـثــانــي
املاضي ،أعلنت قوات خفر السواحل اليمنية

إفالت من العقاب

ويـنــص الـقــانــون اليمني على تنفيذ عقوبة
اإلعــدام بحق املــدان بتهمة تهريب املخدرات
أو زراعـ ـتـ ـه ــا أو املـ ـش ــارك ــة ف ــي تـصـنـيـعـهــا،
والـسـجــن مل ــدة ت ــراوح مــا بــن  15و 25عــامــا،
ملــن تثبت إدان ـتــه بـحـيــازة أو نقل أو ترويج
أي م ـ ــواد مـ ـخ ــدرة .ويـ ـق ــول م ـص ــدر قـضــائــي
لـ«العربي الجديد» ،إن السلطات األمنية في
املناطق الخاضعة للحكومة الشرعية تفرج
عــن العشرات مــن تجار املـخــدرات الــذيــن يتم
ضبط كميات صغيرة معهم ،في وقت ما زال
عدد كبير منهم في السجون ،من دون صدور
أي أحكام بحقهم .ويذكر املصدر ،الذي طلب
عدم الكشف عن هويته العتبارات أمنية ،أن
هناك خوفا لدى القضاة ومسؤولي النيابات
من إصدار أحكام ضد تجار املخدرات ،لعدم
وجود سلطة حقيقية للدولة تقوم بحمايتهم
من ردود فعل عصابات التهريب ،وخصوصًا

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﺳﻠﻄﻨﺔ
ﻋﻤﺎن

اﻟﻴﻤﻦ

ﺻﻨﻌﺎء
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أن عددًا من القضاة تلقوا تهديدات مباشرة
بالقتل في حال أصدروا أحكاما ضدهم.
وكما يفلت تجار املخدرات من العقاب ،يبدي
خـ ـب ــراء ت ـخــوف ـهــم م ــن عـ ــدم إت ـ ــاف الـكـمـيــات
امل ـض ـب ــوط ــة أو إع ـ ـ ــادة ب ـي ـع ـهــا ،وخ ـصــوصــا
أن األرق ــام الـتــي يتم اإلع ــان عــن ضبطها ال
تتطابق مع تلك التي تتلفها النيابة العامة
وتنشرها وسائل اإلعالم الرسمية.
سوق رائجة

ّ
ظ ــل الـيـمــن منطقة عـبــور لـتـجــارة امل ـخــدرات
إلى دول الخليج ،وتحديدًا السعودية ،على
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طنًا من المخدرات ضبطت بين أغسطس
وأكتوبر الماضيين ،بحسب مصدر باإلدارة
العامة للمخدرات في صنعاء

امتداد العقود املاضية .ونظرًا النعدام القدرة
الشرائية في املجتمع اليمني الفقير ،بقيت
نبتة القات التي تحتوي على مــواد مخدرة
أي ـضــا ،وف ـقــا ملـنـظـمــة الـصـحــة الـعــاملـيــة ،أم ـرًا
أساسيًا بالنسبة لليمنيني.
وخ ـ ـ ــال الـ ـسـ ـن ــوات ال ـخ ـم ــس امل ــاضـ ـي ــة مــن
ال ـحــرب ،وم ــع تـشــديــد الـسـعــوديــة قبضتها
عـلــى ال ـشــريــط الـ ـح ــدودي ،لــم تـعــد الـطــريــق
سالكا أمام شبكات التهريب من محافظتي
ص ـعــدة وح ـجــة نـحــو األراض ـ ــي الـسـعــوديــة
كما كان في السابق ،رغم تأكيدات مصادر
مـحـلـيــة أن ه ـنــاك تـسـهـيــات م ــن الـجــانـبــن
تعمل عـلــى تـمــريــر الـشـحـنــات ،وخصوصًا
الكوكايني والهيرويني.
ونظرا لعدم قدرة اليمنيني على شراء املواد
امل ـخ ــدرة مــن الـكــوكــايــن وال ـه ـيــرويــن ،تؤكد
مصادر أمنية لـ«العربي الجديد» ،أن غالبية
املــواد املخدرة التي تتفشى بشكل واسع في
أوساط الشباب اليمني هي الحشيش ومادة
ً
الكبتاغون ،فضال عن عقاقير طبية مخدرة
يتم تهريبها وتسميتها في أوساط املدمنني
ب ــأسـ ـم ــاء م ـب ـت ـك ــرة ،م ـث ــل «أوب ـ ــام ـ ــا» و«ح ــب
الشباب» و«القرامط».
وبحسب مصادر طبية ،فإن العقاقير الطبية
بدأت تلقى رواجــا كبيرًا في أوســاط الشباب
نـ ـظـ ـرًا ل ـل ـض ـغ ــوط ال ـن ـف ـس ـيــة الـ ـت ــي خـلـقـتـهــا
الـحــرب ،مــا رفــع سعر الشريط الــواحــد منها
ً
واملؤلف من ّ 10
حبات فقط ،من  120رياال إلى

نحو  4آالف ري ــال يمني (نـحــو  6دوالرات).
وي ـقــول أم ـجــد الـشــرعـبــي ،وه ــو صـيــدلــي في
مدينة تعز ،لـ«العربي الـجــديــد» ،إن غالبية
الـصـيــدلـيــات تــوقـفــت عــن بـيــع تـلــك العقاقير
ن ـ ـظ ـ ـرًا لـ ـخـ ـط ــورتـ ـه ــا ،وي ـ ـت ـ ـعـ ــرض أصـ ـح ــاب
ال ـص ـيــدل ـيــات إلـ ــى ت ـه ــدي ــدات ب ـق ــوة ال ـســاح
لبيعها من دون وصفة طبية ،ويشير إلى أن
العقاقير ،وخصوصًا ديازيبام وأمفيتامني،
تـشـكــل خ ـط ــورة كـبـيــرة عـلــى ال ـش ـبــاب ،نـظـرًا
لقدرتها على تحويل متعاطيها إلــى مدمن
في وقت قياسي خالفًا للحشيش ،كما تؤدي
إلى تدمير خاليا الجهاز العصبي.
أم ــا الـحـشـيــش ،ف ــا يـمـكــن ال ـح ـصــول عليه
ب ـس ـه ــول ــة نـ ـظـ ـرًا الرتـ ـ ـف ـ ــاع س ـ ـعـ ــره .وت ـق ــول
م ـ ـصـ ــادر لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي ال ـ ـجـ ــديـ ــد» ،إن سـعــر
الكيلوغرام الواحد من الحشيش في اليمن
يقدر بنحو  400ألف ريال ُيمني (نحو 500
دوالر أميركي) ،فيما ُيباع ث ْمن الكيلوغرام
مــن األصـنــاف الرفيعة بنحو  70ألــف ريــال
يمني (نحو  279دوالرًا).
ودفع االنتشار الكبير للمخدرات في البالد
السلطات الرسمية إلى تكثيف الرقابة ،وإن
ك ــان ــت تـشـكــو م ــن ض ـعــف ف ــي اإلم ـكــان ـيــات.
وي ـقــول مــديــر إدارة مكافحة امل ـخ ــدرات في
مــديـنــة تـعــز اليمنية ف ــؤاد مـهـيــوب« :هـنــاك
عمليات ضـبــط تـتــم بشكل مستمر ،لكننا
نـعـمــل ضـمــن إم ـكــان ـيــات بـسـيـطــة لـلـغــايــة»،
وي ـق ــول ل ــ«ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد» ،إن الـكـمـيــات

يبدي خبراء تخوفهم
من عدم إتالف كميات
المخدرات المضبوطة أو
إعادة بيعها
العقاقير الطبية بدأت
تلقى رواجًا كبيرًا في
أوساط الشباب نظرًا
للضغوط النفسية

امل ـض ـبــوطــة وامل ـع ـل ــن ع ـن ـهــا ف ـقــط ف ــي كــافــة
امل ــدن اليمنية خ ــال ال ـعــام ال ـج ــاري ،تشير
إلى أن الوضع قد أصبح في مرحلة الخطر
أكـثــر مــن أي وق ــت مـضــى .وف ــي وق ــت كشف
أن غــالـبـيــة األصـ ـن ــاف املـ ـخ ــدرة املـضـبــوطــة
هـ ــي «الـ ـحـ ـشـ ـي ــش الـ ـطـ ـيـ ـن ــة» و«ال ـ ـقـ ــرامـ ــط»
و«الكبتاغون» ،يشير مهيوب إلى أن الفئة
العمرية املستهدفة من قبل تجار املخدرات
هـ ــي مـ ــا بـ ــن  18و 30عـ ــامـ ــا ،وقـ ـ ــد تـشـمــل
تالميذ املدارس.

تـحـ ّـولــت الـشــابــة أم ـيــرة ح ــازم أب ــو كميل
الـبــالـغــة مــن الـعـمــر  17عــامــا ال ـي ــوم ،إلــى
ربـ ـ ــة مـ ـن ــزل بـ ـع ــدم ــا اع ـت ـق ـل ــت وال ــدتـ ـه ــا
ع ـنــدمــا ك ــان ــت إلـ ــى جــان ـب ـهــا ،ف ــي خــال
زيارتهما منزل العائلة في مدينة حيفا
املـحـتـلــة ،لـتــوصــي األم لـحـظــة االعـتـقــال
طـفـلـتـهــا الـبــالـغــة م ــن الـعـمــر حـيـنـهــا 11
عــامــا بــأخـيـهــا الــرض ـيــع أح ـمــد الـ ــذي لم
يـكــن ي ـت ـجــاوز ثـمــانـيــة أش ـه ــر .وال ــوال ــدة
املعتقلة تـعـسـفــا ،تــركــت أوالدهـ ــا فــراس
( 13عامًا) وفارس ( 12عامًا) وهو األكثر
تعلقًا بوالدته وأمـيــرة ( 11عــامــا) وملك
( 9أع ــوام) ودال ـيــا ( 6أع ــوام) ونــاديــن (3
أع ـ ـ ــوام) وط ـف ـل ـهــا ال ــرض ـي ــع أح ـم ــد .ومــع
سنوات االعتقال تغيرت حياة األسرة ،إذ
دخــل فــارس الجامعة وهــو الـيــوم طالب
فــي قـســم املـحــاسـبــة وإدارة األع ـمــال في
الجامعة اإلسالمية في غزة ،بينما يعمل
فارس في محل لأللبسة.
وعـ ــن ل ـح ـظــات اع ـت ـق ــال وال ــدتـ ـه ــا ،تخبر
أم ـي ــرة ال ـتــي ال تـخـفــي ش ـعــورهــا بضيق
كبير« ،كنت أحمل شقيقي أحمد ،لتخطر
بــرأســي أف ـكــار كـثـيــرة عــن مستقبلنا في
ّ
خصوصًا أن شقيقي في
ظل غياب ّأمنا،
ّ
حاجة إليها ،إضافة إلى أننا عائلة كبيرة
مؤلفة من سبعة أشقاء» .تضيف« :لم أكن
أعــرف التعامل مــع أحـمــد ،كنت أستشير
ً
جدتي بــأمــوره .مثال عندما يصيبه برد
أو مغص في املعدة كانت جدتي ترشدني
إل ــى كيفية إع ــداد الـحـلـيــب لــه مــع بعض
األعـ ـش ــاب امل ـف ـي ــدة ،لـتـخـفــف ع ـنــه بعض
األلـ ــم ،وم ــع ال ــوق ــت أصـبـحــت عـلــى دراي ــة
بطرق التعامل مع األطفال» .وتكمل أميرة
رحلة األمومة املبكرة ،فبعد  17يومًا من
ً
اعتقال والدتها ،تلقت العائلة اتصاال من
ـرص على
األم طلبت فـيــه مــن أم ـيــرة ال ـحـ ّ
العائلة ومساندة أفرادها ،مؤكدة أنها لم
تعد تلك الطفلة الصغيرة ،فهي أصبحت
مسؤولة عن تلك العائلة بأكملها .وبعد
االتصال األول ،تلقت العائلة ثاني اتصال
ب ـعــدهــا بــأرب ـعــة أش ـه ــر ،لـتـغـيــب األم عن
العائلة قرابة  29شهرًا ،نتيجة التنقالت
بــن الـسـجــون قـبــل أن تستقر فــي سجن
دامــون بمدينة حيفا املحتلة .وبعد هذه
ال ـف ـتــرة أص ـبــح ال ـت ــواص ــل ع ـبــر املـحــامــن
العرب في الداخل الفلسطيني.
مــن جـهـتــه ،يـخـبــر ح ــازم أب ــو كـمـيــل (48
ّ
عــامــا) زوج األس ـيــرة نـســريــن ،أن طفلته
أمـ ـي ــرة ت ـح ــول ــت إل ـ ــى رب ـ ــة مـ ـن ــزل تـشـبــه
والدتها ،وهــي تتحضر للعام الدراسي
املقبل وتحاول إنجاز الدارسة في فترة
الصيف من أجل قضاء وقت مع والدتها
بعد اإلفراج عنها .ووصف الوالد طفلته
الذكية التي ال تختلف عن
الكبرى بـ«األم ّ
أمها ،خصوصًا أنها ُحرمت من الطفولة
بصورة مباشرة لرفضها ترك أشقائها
من دون رعاية».
ّ
وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن الـ ـش ــوق ،ف ـ ــإن نـســريــن
رف ـض ــت زيـ ـ ــارة أط ـف ــال ـه ــا ل ـه ــا ف ــي داخ ــل
ّ
الـ ـ ـسـ ـ ـج ـ ــن ،نـ ـ ـظـ ـ ـرًا إلـ ـ ـ ــى أن اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة تـ ـف ــرض ع ـل ـي ـهــا فـ ــي ح ــال
الــزيــارة التنقل مــن مدينة حيفا إلــى بئر
السبع في الجنوب ،إضافة إلى رفض األم
فكرة مشاهدة أطفالها لها ّ
مكبلة اليدين
مــن دون أن تتمكن مــن ملسهم أو ضمهم
إل ــى حـضـنـهــا بـسـبــب ال ــزج ــاج ال ـفــاصــل.

فتفهمت أميرة رغبة أمها في وقت الحق،
وتـحـ ّـولــت إل ــى رعــايــة الـعــائـلــة بمساعدة
ّ
جــدت ـهــا ّ.وع ـنــدمــا ي ـحــل عـيــد األم ،تخبر
أمـيــرة أنـهــم يـشـتــرون الـهــدايــا لوالدتهم،
ّ
ثم يحتفظون بها فوق الخزانة لتقديمها
ّ
ُ
لها بعد اإلفراج عنها .يذكر أن األم كانت
قد ُسجنت قبل ثالثة أيام من عيد ميالد
ابـنـتـهــا نــاديــن ال ـثــالــث ،فــوعــدتـهــا بجلب
ال ـه ــداي ــا ل ـه ــا .ومـ ــذ ذاك ال ـح ــن امـتـنـعــت
العائلة بأكملها عــن االحـتـفــال بـ ّ
ـأي عيد
إطالق سراح الوالدة .وتكمل
ميالد حتى ّ
أميرة بغصة ،أنه قبل عام ،كان زفاف ابن
عمها األول ،وقــد رفـعــت الـعــائـلــة حينها
ص ــورة األس ـي ــرة األم ،لـتـبـقــى مــوثـقــة في
شــريــط الـفـيــديــو .ويـتـكــرر األل ــم فــي فترة
األع ـ ـيـ ــاد ،خ ـص ــوص ــا ف ــي ش ـه ــر رم ـض ــان
إذ ي ـك ـبــر ال ـح ـنــن حـ ــول م ــوائ ــد اإلف ـط ــار
والـ ـسـ ـح ــور وف ـ ــي خ ـ ــال ال ـع ـي ــد .والـ ـي ــوم
تتمنى أميرة أن يكون شهر رمضان املقبل
الحلقة األخيرة من مسلسل املعاناة ،قبل
اإلفــراج عن والدتها كما هو مقرر في 17
أكتوبر /تشرين األول من هذا العام .وعند

عــودت ـهــا ،سـتـجــد األم ابـنـتـهــا الـصـغـيــرة
وق ــد ت ـحـ ّـولــت إل ــى طــاهـيــة م ــاه ــرة تجيد
الـطـبــخ وال ـع ـجــن وإع ـ ــداد الـخـبــز املـنــزلــي
بالطريقة نفسها الـتــي كــانــت تـعـ ّـده هي.
في آخر اتصال تلقته أميرة من والدتها
في الرابع من مــارس  /آذار املاضي ،كان
ّ
مشوقًا» بحسب ما تقول .وإذ
«الحديث
هــي تجهل مــوعــد االت ـص ــال ال ـتــالــي ،فقد
طلبت منها تــزويــدهــا بمقاساتها حتى
تحضر لـهــا ثـيــابــا مــائـمــة تــرتــديـهــا فــور
إطالق سراحها .كذلك طلبت منها تجهيز
املـنــزل لتعود إلــى مكانها األســاســي بني
ّ
أوالدها ،ووعدتها بأن األيام الجميلة ما
قبل االعتقال سوف تعود.
وعن رحتلها مع «األمومة» ،تقول أميرة
ّ
إن «ال ـتــرب ـيــة ص ـع ـب ــة ...ع ـشـ ُـت تفاصيل
كثيرة ،كنت أستعني بنصائح التربية
مـ ــن بـ ــرامـ ــج يـ ــوت ـ ـيـ ــوب ،خـ ـص ــوص ــا فــي
مرحلة تربية أخي الرضيع أحمد» ،الفتة
ّ
ـرف والــدتــه إال مــن خــال
إل ــى أن ــه «ال يـعـ ً
ّ
الـصــور» ،واصـفــة إيــاه بـ«املشاغب الذي
يخبر األطفال عن سجن والدته».

مسؤولة عن إخوتها منذ اعتقال والدتها (محمد الحجار)

تنتظر إطالق سراح أمها بعد أشهر (محمد الحجار)

أطباء المغرب محرومون من العطل
تتكرر مطالبة الجسم
الطبي في المغرب ،وزارة
الصحة ،بالحصول على
اإلجازات السنوية بعد
عام ٍصعب ،اضطروا
خالله إلى أن يكونوا
في الصفوف األمامية
لمواجهة كورونا ،وذلك
بعدما تغلب عليهم
التعب واإلرهاق
داحل مركز صحي
في المغرب (جالل
مرشدي /األناضول)

الرباط ــ عادل نجدي

ّ
«بعد عام من املعاناة في ظل تفشي جائحة
كورونا ،وما ترتب عليها من أخطار وعواقب
مــن ج ــراء ال ُـضـغــوط النفسية واالجـتـمــاعـيــة
والصحية ،نحرم من االستفادة من اإلجازات
السنوية والــرخــص» .هــذا ما يقوله الطبيب
أحمد عن معاناة الجسم الطبي والتمريضي
في املغرب ،الذين اضطروا إلى العمل ساعات
إضافية في ظل تفشي الــوبــاء ،وذلــك بعدما
ل ــم يـتـمـكــن امل ـئ ــات مـنـهــم م ــن االس ـت ـف ــادة من
اإلجازات السنوية.
يضيف أحمد ،لـ «العربي الجديد «« :األمر
منهك نفسيًا ،وحــالــي ال يختلف عــن ّحال
جـمـيــع زم ــائ ــي .وي ـب ــدو ل ــي األمـ ــر وكــأن ـنــا
نعيش في سجن مفتوح .قبل الجائحة ،كان
يمكن التنفيس عن ضغط العمل من خالل
الـخــروج ورؤي ــة األصــدقــاء واأله ــل فــي أيــام
الـعـطــل .لـكــن ال ـيــوم ،ورغ ــم انـخـفــاض أع ــداد
اإلصــابــات ،نحرم من االستفادة من ُ
العطل

اإلداري ـ ــة ،األم ــر ال ــذي يـضــاعــف معاناتنا».
وكان يفترض أن يحصل األطباء واملمرضون
على عطلة للراحة فــي ظــل كــل مــا عــانــوه من
ضغط نفسي وإجهاد ،إال أن ذلك لم يتحقق.
وقـبــل أي ــام ،ح ــذر ه ــؤالء مــن «تــدهــور أح ــوال
العاملني في القطاع الصحي النفسية نتيجة
الستنزافهم مهنيًا» ،مطالبني وزير الصحة
خالد آيت الطالب بالسماح لهم باالستفادة
من عطلهم السنوية.
ف ــي ه ــذا اإلطـ ـ ــار ،أع ـل ـنــت ال ـن ـقــابــة الــوطـنـيــة
لـلـصـحــة ال ـع ـمــوم ـيــة ال ـتــاب ـعــة لـلـفـيــدرالـيــة
الديمقراطية في الرباط ،سال القنيطرة ،عن
قلقها بسبب األزمــة الخانقة التي يشكلها
ال ـيــوم اس ـت ـمــرار وزارة الـصـحــة فــي تعليق
الرخص اإلداري ــة ،وحــرمــان األطــر الصحية
بكل فئاتها من االستفادة من عطلها ألكثر
من سنة.
وبحسب النقابة ،فــإن العاملني فــي القطاع
الـصـحــي ُيـسـتـنــزفــون مـهـنـيــا ونـفـسـيــا ،وقــد
أصيب كثيرون بالفيروس وتوفي بعضهم.

الطواقم الطبية ظلت
تعمل طيلة فترة تفشي
الجائحة وأدت واجبها
عدد كبير من األطباء لم
يستفد بعد من عطله ،ما
يؤثر سلبًا على صحته

ك ـمــا أن عـ ــدم ق ــدرت ـه ــم ع ـلــى ال ـح ـص ــول على
عـطــل يــربـكـهــم ،خـصــوصــا فــي ف ـتــرات العطل
املــدرسـيــة ،إذ يضطرون إلــى رعــايــة أطفالهم
ط ــوال ال ـي ــوم .وتـلـفــت الـنـقــابــة إل ــى أن ــه «رغــم
ال ـع ـم ــل امل ـض ـن ــي وحـ ــالـ ــة ال ـت ـع ــب ال ـش ــدي ــدة
واالنهيار النفسي والجسدي بني العاملني

فــي الـقـطــاع الـصـحــي ،وال ـض ـغــوط النفسية،
لــم تــأخــذ ال ــوزارة كــل مــا سبق فــي الحسبان
وتـسـمــح للعاملني فــي الـقـطــاع بــاالسـتـفــادة
من العطل التي تعتبر حقًا مكتسبًا لجميع
املوظفني واملستخدمني بقوة القانون ،وهي
ليست هبة من أحد».
إل ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،يـ ـق ــول الـ ـك ــات ــب ال ـ ـعـ ــام لـلـنـقــابــة
املـسـتـقـلــة ألطـ ـب ــاء ال ـق ـط ــاع الـ ـع ــام ،املـنـتـظــر
العلوي ،لـ «العربي الجديد» ،إن عددًا كبيرًا
من األطباء لم يستفد بعد من عطله ،األمر
الــذي يــؤثــر سلبًا على صحته ،مشيرًا إلى
أن وزارة الصحة تقترح إمكانية االستفادة
من ُ
العطل اإلدارية لصالح األطباء ،على أال
تكون رسمية .وبسبب النقص الكبير في
عدد العاملني في القطاع الصحي ،يتوجب
ع ـلــى الـطـبـيــب ال ــراغ ــب ف ــي ال ـح ـصــول على
عطلة إيجاد زميل له ليحل محله».
ويـ ــرى ال ـع ـلــوي أن األطـ ـب ــاء ب ــذل ــوا ج ـهــودًا
ج ـب ــارة م ـنــذ ب ــدء تـفـشــي ال ـجــائ ـحــة ،داع ـيــا
الطالب إلى «إعادة بحث إمكانية االستفادة

م ــن ال ـع ـطــل اإلداريـ ـ ـ ــة ،ول ــو اس ـتــدعــى األم ــر
دراسـ ـ ــة ك ــل ح ــال ــة ع ـلــى ح ـ ــدة ،وضـ ـم ــان أال
يحصل أطـبــاء على إج ــازات دفـعــة واح ــدة،
مع طــرح إمكانية تعويض الطبيب ماديًا،
بإعطائه راتب شهر إضافيا ملن أراد».
وبـ ـحـ ـس ــب ال ـ ـنـ ــائـ ــب الـ ـب ــرمل ــان ــي ع ـ ــن ح ــزب
ال ـت ـقــدم واالش ـت ــراك ـي ــة ،وال ـق ـي ــادي الـنـقــابــي
م ـص ـط ـف ــى الـ ـ ـشـ ـ ـن ـ ــاوي ،فـ ـ ــإن مـ ـن ــع ال ـج ـســم
ال ـط ـب ــي وال ـت ـم ــري ـض ــي م ــن االسـ ـتـ ـف ــادة مــن
العطل السنوية زاد مــن معاناته ومعاناة
الـعــائــات ،خصوصًا فــي ظــل وج ــود نقص
كبير في أعداد األطباء واملمرضني ،عدا عن
البنية الهشة للقطاع الصحي».
وي ـل ـفــت ،ف ــي ح ــدي ــث ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـجــديــد»،
إل ـ ــى أن ت ـل ــك الـ ـط ــواق ــم ظ ـل ــت ت ـع ـمــل طـيـلــة
فـتــرة الـجــائـحــة وأدت واجـبـهــا ،كـمــا قدمت
تضحيات وقد لقي البعض حتفه من جراء
إصابته بالفيروس ،وبالتالي من الواجب
تلبية مطالب ه ــؤالء العاملني فــي القطاع
الصحي الحكومي» .وكان قرار إلغاء العطل

الصيفية للجسم الـطـبــي والـتـمــريـضــي قد
أث ــار غضب ه ــؤالء ضــد الـطــالــب ،بسبب ما
يعانونه من إجهاد بسبب تضاعف عملهم
منذ بــدء تفشي الجائحة في الـبــاد .وأثــار
الـ ـق ــرار الـ ــذي أص ــدرت ــه وزارة ال ـص ـحــة ،في
 3أغ ـس ـطــس/آب املــاضــي ،غضبًا كـبـيـرًا في
صفوف العاملني في القطاع الصحي ،الذين
لطاملا راهنوا على «استراحة محارب» قبل
الـ ـع ــودة وم ــواص ـل ــة امل ـع ــرك ــة ض ــد ف ـيــروس
كورونا.
وفــي أغـسـطــس/آب املــاضــي ،أصــدر الطالب
م ــذك ــرة اس ـت ـع ـجــال ـيــة مــوج ـهــة إلـ ــى جـمـيــع
األطر الصحية في املغرب ،تتضمن تعليق
منح رخــص العطلة السنوية بسبب تزايد
ان ـت ـشــار وبـ ــاء ك ــورون ــا .وأمـ ــر ف ــي مــذكــرتــه
امل ــوج ـه ــة إلـ ــى م ـس ــؤول ــي ال ـ ـ ـ ــوزارة وم ـ ــدراء
امل ــراك ــز االسـتـشـفــائـيــة الـجــامـعـيــة ،واملـ ــدراء
الجهويني للصحة وم ــدراء معهد باستور
ومـ ــدراء مـعــاهــد الـصـحــة وغ ـيــرهــا ،توقيف
منح رخص العطل بسبب تفشي الوباء.

